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1  ÚVOD 
Problematika alergen  je v sou asné dob  velmi aktuální, po et osob alergických 

na r zné podn ty je velmi vysoký a stále se zvyšuje. Látek, které mohou vyvolávat 
negativní ú inky (tzv. alergen , a to prokázaných i potenciálních), existuje celé 
spektrum, co se tý e nap . složení, výskytu a mechanismu p sobení. V pom rn  
nedávné dob  bylo prokázáno, že i n které vonné látky mohou mít negativní ú inek 
na senzitivní jedince dokonce už ve velice nízkých koncentracích. 

Vonné látky se nacházejí v široké škále pravideln  užívaných produkt  
zahrnujících parfémy, prací prost edky, p ípravky pro intimní hygienu, mýdla, 
vlasové p ípravky, deodoranty, t lové krémy, zubní pasty, aj. Tyto kosmetické 

ípravky se v sou asnosti staly masovou záležitostí a není lov ka, který by 
alespo  jeden výrobek kosmetického pr myslu denn  nepoužíval. Krom  užitku 
však tyto p ípravky mohou náš život i ne ekan  znep íjemnit. Prvním ukazatelem 
iritace je obvykle kožní vyrážka, ale nežádoucí reakce mohou mít i jinou formu, 
nap . nevolnost, závra , bolest hlavy, sv dící pokožku, o ní a nosní sliznice, 
dušnost, kašel, bolest v krku, neobvyklou chu  v ústech aj. 

decké a léka ské komunity se za aly t mito problémy zabývat a výsledkem 
bylo vydání na ízení v rámci evropské kosmetické direktivy, který taxativn  ur uje 
26 nejvýznamn jších alergizujících vonných látek. Na základ  této direktivy jsou 
výrobci povinni deklarovat p ítomnost t chto alergenních substancí na štítku 
produktu, jestliže je p ekro ena hranice 0,01 % pro výrobky typu rinse-off1  
a 0,001 % pro výrobky typu leave-on2. Ostatní chemikálie, které není t eba 
jednotliv  uvád t, jsou seskupeny pod názvem „parfum“ i „aroma“.  

Dnes si lov k už m že vybrat, jestli zvolí ist  p írodní kosmetiku nebo bude 
ovat p ípravk m, jež vytvo ili v dci ve svých laborato ích. Asi 10 % alergik  

nesnáší syntetické parfémy, ale obrat k p írod  nemusí být vždy dobrou alternativou, 
protože až 90 % p írodních surovin také obsahuje nejmén  jeden z 26 sledovaných 
alergen  ve vyšší koncentraci.  

Vzhledem k všudyp ítomnosti vonných látek, nejen v kosmetických p ípravcích, 
ale i v ostatních p edm tech b žného užívání, je prakticky nemožné se jim vyhnout. 
Vonné látky jsou také obsaženy v mnoha potravinách, bu  jako jejich p irozená 
sou ást, nebo jsou do potravin cílen  p idávány (aromatizace potravin). V sou asné 
dob  trh s potravinami požaduje rozmanitost, chutné a speciální výrobky, které by 
upoutaly spot ebitele. Sortiment aromatizovaných potraviná ských výrobk  se 
neustále rozši uje ( aje, žvýka ky, likéry, aj.), avšak o vonných látkách v nich 
obsažených je zpracováno velmi málo dostupných informací. Je prakticky jisté, že 
se mezi nimi nacházejí i mnohé zmín né alergenní substance. P ídavek t chto 
alergenních vonných látek do potravin, na rozdíl od kosmetických výrobk , není 
legislativn  ošet en.  

                                         
1 kosmetické p ípravky, které se po nanesení do 20 minut smývají 
2 kosmetické p ípravky, které se z pokožky nesmývají 
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Poptávka po atraktivních produktech vyzna ujících se p íjemnou v ní je spojena 
také s negativními alergickými projevy. Jejich legislativou dané omezení s sebou 

ináší nutnost nalezení jednoduché a rychlé metody pro jejich stanovení, která by 
umož ovala efektivní kontrolu p edevším kosmetických výrobk . Tento fakt 
výrazn  podnítil výzkum v oblasti v ní a kosmetiky, o emž sv í ada níže 
citovaných prací, publikovaných p edevším v posledních n kolika málo letech. 
Nelze vylou it, že v budoucnu bude obsah t chto látek legislativn  kontrolován 
i v potravinách. Metoda by proto m la být použitelná pro široké spektrum r zných 
matric, jaké p edstavují r zné druhy potravin, kosmetických a jiných výrobk . 

V rámci této diserta ní práce je vyvinuta jednoduchá metoda pro stanovení t chto 
vonných látek. Sou ástí práce je monitoring vybraných slou enin ve vzorcích 
aromatizovaných potravin, parfémovaných d tských hra ek a p edm  b žného 
užívání (materiály a p edm ty ur ené pro styk s potravinami, hra ky, kosmetické 
prost edky a výrobky pro d ti ve v ku do 3 let). 
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2  SOU ASNÝ STAV EŠENÉ PROBLEMATIKY 
 
2.1 VONNÉ LÁTKY 
Vonné látky jsou pom rn  siln  vonící organické slou eniny 

s charakteristickými, obvykle p íjemnými v mi. Ze senzorického hlediska je lze 
definovat jako látky, které p sobí na ichové receptory a vyvolávají tak dojem v . 
Mohou sou asn  p sobit i na chu ové receptory a jsou potom zárove  látkami 
chu ovými. I když tyto látky nejsou pro lov ka nezbytn  nutné, jsou mu prosp šné, 
a to zejména svým p íznivým p sobením na jeho psychiku, mohou mít stimula ní 
nebo sedativní ú inky. V  mají schopnost m nit náladu nebo mohou p sobit jako 
ur itý druh individuální asociace, kdy si lov k s ur itou v ní vybaví konkrétní 
situaci, kterou prožil. Všeobecn  p sobí harmonicky a obnovují v lov ku 
rovnováhu. Jsou využívány v parfémech, parfémovaných produktech 
a potraviná ství.  

Parfémové kompozice a chu ová aromata jsou vyráb ny z kvalitních p írodních 
materiál  (silic, destilát , extrakt ) a dále z tzv. p írodn  identických látek, tj. látek 

žn  se vyskytujících v p írod , které jsou však p evážn  z ekonomických d vod  
vyráb ny synteticky. Vedle toho se pak používají i látky, které se v p írod  
nevyskytují (a to i do chu ových aromat) a jsou vyrobeny synteticky [1-7]. 

 
2.2 VLIV VONNÝCH LÁTEK NA ZDRAVÍ LOV KA 
Vonné látky mohou vstupovat do t la inhalací, ingescí nebo absorpcí. První 

ukazatel iritace nebo alergie je obvykle kožní vyrážka, avšak reakcemi na vonné 
látky mohou také být i jiné formy, zahrnující [8, 9]: 

 nevolnost, závra , bolest hlavy, neklid, nesoust ed nost; 
 ervenou nebo drsnou pokožku;  
 sv ní pokožky, sliznice o í a nosu; 
 dušnost (pískavý nebo pronikavý hlas p i zúžení nebo ucpání vzdušnic); 
 kašel, bolest v krku, neobvyklá chu  v ústech. 

 
2.3 LEGISLATIVA VONNÝCH LÁTEK 
V souladu s na ízením Evropského parlamentu a Rady (ES) . 1223/2009 

o kosmetických p ípravcích, v p íloze III jsou stanoveny podmínky použití pro 
26 vonných látek, které mohou zp sobovat alergické reakce. Z t chto 26 substancí, 
24 látek jsou chemicky definované t kavé slou eniny, zatímco zbývající dv  jsou 

írodní mechové extrakty. N které ze složek obsažených v t chto p írodních 
extraktech, jako je atranol a chloroatranol, prokázaly, že jsou kožní senzibilizátory. 

esto však nejsou v meších samy o sob  p ítomny, ale vzniknou z degradace 
atranorinu a chloroatranorinu b hem extrak ního procesu. Tyto slou eniny nejsou 
jako takové regulovány [10-14]. 
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Výše zmín ný dodatek v rámci EU systému ustanovuje výrobc m povinnost 
ozna it p ítomnost jakékoli z výše zmín ných 26 látek na štítku produktu, jestliže je 

ekro ena hranice 0,01 % (100 mg.kg-1) pro kone né výrobky typu rinse-off 
a 0,001 % (10 mg.kg-1) pro výrobky typu leave-on. Na rozdíl od ostatních vonných 
chemikálií, které není pot eba jednotliv  uvád t, ale mohou být seskupené 
a ozna ené pod slovem „parfume“ nebo „aroma“ [12-14]. 

 
Vyhláška . 86/2011 Sb. zapracovává p íslušné p edpisy Evropské unie (Sm rnice 

Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES ze dne 18. ervna 2009 o bezpe nosti 
hra ek) a upravuje technické požadavky na hra ky a podmínky pro jejich uvád ní 
na trh. P íloha . 2 k na ízení vlády . 86/2011 Sb., ást III Chemické vlastnosti, bod 
10 ustanovuje, že hra ky nesm jí obsahovat alergenní vonné látky identifikované 
pod ísly 1-55. P ítomnost stopových množství t chto vonných látek je však 
povolena za p edpokladu, že je tato p ítomnost p i správné výrobní praxi technicky 
nevyhnutelná a nep ekra uje 100 mg.kg-1. Dále musí být na hra ce na p ipojeném 
štítku, na obalu nebo na doprovodném letáku uvedeny názvy t chto alergenních 
vonných látek, pokud jsou p idávány do hra ky jako takové v koncentracích vyšších 
než 100 mg.kg-1 v hra ce nebo jejích sou ástech [15]. 

 
Zatímco p idávání regulovaných 26-ti alergenních vonných látek 

do kosmetických výrobk  za ú elem zvýšení jejich atraktivity je legislativn  
ošet eno sm rnicí ES/1223/2009, samostatný legislativní p edpis pro tyto látky 

idávané do potravin ve form  aditiv neexistuje. Níže uvedené p edpisy jsou platné 
pouze pro celou skupinu látek definovaných obecn  jako aromatické.  

Problematika vonných látek v potravinách je v sou asné dob  legislativn  
ošet ena p edevším Na ízením 1334/2008/ES a p íslušnými provád cími p ílohami 
(793/2012/ES a 872/2012/ES). Z látek sledovaných v této práci potraviná ská 
legislativa limituje pouze kumarin [Na ízení 1334/2008/ES] kv li jeho toxicit . 
Kumarin má významný hemoragický ú inek, který se vysv tluje antagonistickým 

sobením k vitaminu K, ímž dochází k blokaci protrombinu a ady dalších 
hemokoagula ních faktor  v játrech. Krom  toho je podez elý z karcinogenních 

ink  16-18 . Ostatní p edpisy pro vonné látky v potravinách jsou: 
 Na ízení komise (ES) . 622/2002, kterým se stanoví lh ty pro p edložení 

informací pro hodnocení chemicky definovaných látek ur ených k aromatizaci 
používaných nebo ur ených k použití v potravinách nebo na jejich povrchu. 

 Rozhodnutí komise 2004/357/ES, kterým se dopl uje rozhodnutí Komise 
1999/217/ES, kterým se p ijímá rejst ík aromatických látek používaných 
v potravinách. 

 Na ízení Evropského Parlamentu a Rady 2232/96/ES, kterým se stanoví postup 
Spole enství pro látky ur ené k aromatizaci používané nebo ur ené k použití 
v potravinách nebo na nich. 
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3  CÍL PRÁCE 
Hlavním cílem diserta ní práce bylo vyvinout analytickou metodu vhodnou 

pro stanovení t kavých vonných látek v r zných typech biologických matricí. 
Pozornost je zam ena na stanovení konkrétních 24 nejvýznamn jších, legislativn  
ošet ených, vonných látek s alergenními ú inky. 

 
Díl í cíle práce: 
1. na základ  literární rešerše výb r analytické metody vhodné pro stanovení 

kavých vonných látek 
2. optimalizace experimentálních podmínek metody pro stanovení konkrétních 

vonných látek s alergenními ú inky 
3. validace vybrané metody (linearita, opakovatelnost, reprodukovatelnost, limity 

detekce a kvantifikace, robustnost, výt žnost) 
4. aplikace optimalizované a validované metody na širokou škálu reálných 

vzork  zahrnující aromatizované potraviny, kosmetické prost edky a hra ky 
5. vyhodnocení obsahu sledovaných látek ve vzorcích (srovnání s informacemi 

na obalu produktu, srovnání s p íslušnými legislativními požadavky, 
vyhodnocení možných negativních ú ink  na zdraví uživatel ) 

6. senzorické hodnocení (p edevším chuti a/nebo v ) vzork  pomocí 
profilových test ) 

 
 
4  EXPERIMENTÁLNÍ ÁST 
 
4.1 OPTIMÁLNÍ PODMÍNKY SPME-GC-FID ANALÝZY 
Pro SPME extrakci bylo použito vlákno CAR™/PDMS 85 m (Supelco, USA). 

Dosažení rovnováhy 15 min., extrakce 17 min. p i 40 °C. Desorpce 10 min. 
i 250 °C. 
GC analýza byla provedena na p ístroji TRACETM GC (ThermoQuest, Itálie) 

vybaveném FID detektorem a kapilární kolonou DB – WAX (30 m x 0,32 mm x 
0,5 m). Splitless injektor 250 °C uzav en 5 minut. Nosný plyn N2 pr tok 
0,9 ml.min-1. FID detektor 220 °C, pr tok H2 35 ml.min-1, vzduch 350 ml.min-1, 
make-up N2 30 ml.min-1. Teplotní program: 40 °C 1 min., vzestupný gradient 
5 °C . min-1 do 220 °C, 28 min. 

 
4.2 STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDK  
Výsledky byly zpracovány pomocí softwaru MS Excel 2003 (Microsoft 

Corporation, USA) a statistického softwaru Unistat, v. 5.5. (Unistat, Velká Británie).  
Výsledky SPME-GC-FID analýzy jsou uvedeny jako pr r a sm rodatná 

odchylka (SD), každý vzorek byl prom en t ikrát (n=3). Výsledky jsou vyjád eny 
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v µg.g-1 (resp. µg.ml-1) vzorku. Pro srovnání obsahu sledovaných látek s legislativou 
stanovenými limity byl použit jednovýb rový Wilcoxon v test. 

Výsledky senzorického hodnocení byly statisticky zpracovány Kruskall-
Wallisovým testem a následn  Nemenyiho vícenásobným párovým porovnáním 
a jsou vyjád eny jako medián hodnocení všech hodnotitel  (n=15 pop . n=16). 

Pro multivaria ní optimalizaci podmínek SPME extrakce metodou plánování 
experiment  (DOE) byl použit statistický software Statgraphics Centurion XVI 
(Statpoint technologies, Inc., USA). 

Veškeré statistické testování bylo provedeno na hladin  významnosti  = 0,05. 
 
 
5  VÝSLEDKY A DISKUZE 
 
5.1 IDENTIFIKACE ALERGENNÍCH VONNÝCH LÁTEK 
Nejprve bylo nutné p edb žn  ur it reten ní asy sledovaných látek. Za tímto 
elem byla použita metoda vn jšího standardu. Identifikované reten ní asy 

jednotlivých standard  za optimalizovaných podmínek analýzy jsou shrnuty 
v Tabulce 1. 

 
Tabulka 1 Reten ní asy studovaných alergenních látek 

Ozna ení 
píku Alergenní látka CAS Reten ní as 

[min] 
1 Limonen 5989-27-5 14,71 
2 Amylcinnamylalkohol 101-85-9 20,91 
3 Linalool 78-70-6 23,50 
4 Methyl 2-oktynoát 111-12-6 26,14 
5a Citral 1 5392-40-5 27,05 
5b Citral 2  28,16 
6 Citronellol 106-22-9 28,59 
7 Geraniol 106-24-1 30,45 
8 -Isomethyl ionon 127-51-5 30,83 
9 Benzylalkohol 100-51-6 31,27 
10 Hydroxycitronellal 107-75-5 32,48 
11 Lilial 80-54-6 34,69 
12 Cinnamal 104-55-2 34,78 
13 Eugenol 97-53-0 36,92 
14a Isoeugenol 1 97-54-1 38,70 
15 Amylcinnamal 122-40-7 38,82 
16 Anisalkohol 105-13-5 39,24 
17 Cinnamylalkohol 104-54-1 39,37 
18a Farnesol 1 4602-84-0 39,69 
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Tabulka 1 Reten ní asy studovaných alergenních látek - pokra ování 
18b Farnesol 2  39,95 
18c Farnesol 3  40,65 
14b Isoeugenol 2 97-54-1 40,87 
19 Hexylcinnamal 101-86-0 41,30 
20a Lyral 1 31906-04-4 44,32 
21 Kumarin 91-64-5 44,59 

20b Lyral 2  44,80 
22 Benzylbenzoát 120-51-4 51,17 
23 Benzylsalicylát 118-58-1 60,22 
24 Benzylcinnamát 103-41-3 63,52 

 
Jak je patrné z Tabulky 1 n které sledované alergenní látky jsou sm si cis/trans 

izomer  (citral = 2 izomery, isoeugenol = 2 izomery, farnesol = 3 izomery, lyral = 2 
izomery). Citral se vyskytuje ve dvou izomerech, neralu a geranialu. Farnesol je 
sm sí až 4 izomer , ale v této studii byl k dispozici standard obsahující pouze t i 
izomery [19]. 

 
5.2 OPTIMALIZACE EXTRAK NÍCH PODMÍNEK 
Pro ú ely této práce byly poté optimalizovány podmínky SPME extrakce 

a desorpce s cílem dosáhnout co nejvyšší extrak ní ú innosti b hem p ijatelné doby.  
Byly optimalizovány následující parametry: typ vlákna, doba dosažení rovnováhy, 

doba extrakce, teplota extrakce, doba desorpce. Vzhledem k matrici vzorku 
a t kavosti analyt  byla vlákna lokalizována do plynné fáze nad vzorkem do tzv. 
headspace prostoru.  

 
5.2.1 Výb r vhodného typu vlákna 
Cílem bylo vybrat nejvhodn jší typ vlákna z hlediska extrak ní ú innosti 

a reprodukovatelnosti. Byla testována následující SPME vlákna: PA 85 µm - polární 
fáze; PDMS 100 µm - nepolární fáze; PDMS/DVB 65 µm, CAR™/PDMS 85 µm - 
bipolární fáze; DVB/CAR/PDMS 50/30 µm - bipolární fáze. Každé vlákno bylo 

tkrát exponováno v headspace prostoru nad roztokem standard  za stejných 
extrak ních podmínek. Extrak ní ú innost jednotlivých typ  vláken byla vyjád ena 
jako suma ploch všech pík  na chromatogramu (Obrázek 1). Z uvedeného 
grafického záznamu (Obrázek 1) lze vyvodit, že CAR™/PDMS vlákno vykazovalo 
nejvyšší extrak ní ú innost pro alergenní vonné látky a proto bylo vybráno 
pro zbytek analýz. 
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Obrázek 1 Vliv sorp ních vrstev SPME vláken na extrakci 24-ti studovaných 

vonných alergen . Výsledky jsou prezentovány jako pr r sum ploch všech 
pík  na chromatogramu, chybové úse ky udávají sm rodatné odchylky 

ení (n=5). 

 
5.2.2 Jednorozm rná a multivaria ní optimalizace SPME metody 
Vzhledem k po tu sledovaných prom nných, které mohou mít vliv na SPME 

metodu, byla nejprve provedena jednorozm rná analýza dat z d vodu lepšího 
prozkoumání chemického chování každé prom nné. Princip jednorozm rné analýzy 
spo ívá v tom, že se m ní vždy jeden parametr v ase a ostatní parametry z stávají 

hem experimentu fixní a sleduje se, jak ovlivní výsledek. Poté se experiment 
zopakuje s dalším parametrem. Jako optimální byly zvoleny tyto podmínky: doba 
dosažení rovnováhy 15 minut, doba extrakce 20 min, teplota extrakce 40 °C, doba 
desorpce 10 minut.  

Nevýhodou jednorozm rné analýzy je, že neumož uje ur it, co se stane v p ípad  
simultánní variability ostatních parametr . Jednou z možností, jak zefektivnit tento 
proces, je metoda plánování ( ízení) experiment  (Design of Experiment - DOE). 
Tato technika umož uje studovat vliv mnoha nezávislých prom nných (i jejich 
interakcí) na závislou prom nnou. Umož uje m nit všechny parametry sou asn  
a stanovit optimální pracovní podmínky. Statistické zpracování dat se skládá 

edevším v nalezení takové kombinace hodnot jednotlivých faktor , aby byla 
odezva optimální. Ur ují se základní faktory, tedy ty, které mají pro daný cíl nejv tší 
význam a je vypo tena jejich optimální hodnota [20, 21]. Toto zpracování je z v tší 
ásti založeno na regresní analýze a na analýze rozptylu (analysis of variance) 22 . 

Pro multivaria ní optimalizaci podmínek SPME extrakce metodou plánování 
experiment  (DOE) byl použit statistický software Statgraphics Centurion XVI 
(Statpoint technologies, Inc., USA). 
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Pro vypracování experimentálního plánu byl použit ortogonální návrh podle 
Placketta-Burmana pro ty i výše zmín né parametry s osmi pokusy a dv ma 
centrálními body [23]. Experimentální plán tedy zahrnoval celkem 10 experiment   
v náhodném po adí. Pro analýzu byla použita sm s 8 alergenních látek (limonen, 
linalool, methyl 2-oktynoát, citral, citronellol, geraniol, ionon, benzylalkohol), které 
byly vybrány na základ  r zné t kavosti a r zné sorpce na SPME vlákno. 
Po provedení navržených experiment  byl statisticky vyhodnocen vliv jednotlivých 
faktor  na zkoumanou odezvu (celková plocha pík  analyzovaných látek). Analýza 
výsledk  spo ívá v prozkoumání grafických výstup  tzv. Paretova diagramu efekt , 
z n hož vyplývá vliv jednotlivých faktor  na vypo tenou odezvu. Na Obrázku 2 je 
znázorn n Paret v diagram efekt  zahrnující hlavní faktory a dvoufaktorové 
interakce pro sledované analyty. Vertikální linie v grafu reprezentuje statisticky 
významnou hranici na 95% hladin  spolehlivosti. Z grafického výstupu Paretova 
diagramu vyplývá, že extrak ní doba (B) a teplota (C) významn  (P < 0,05) zvyšují 

innost extrakce jednotlivých analyt  (p ímá závislost), zatímco doba dosažení 
rovnováhy (A) a doba desorpce (D) nemají na ú innost extrakce významný vliv. 
Vzájemné interakce faktor  pro získaný model nebyly zjišt ny.  
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A:doba dosažení rovnováhy

C:teplota extrakce

B:doba extrakce +
-

 
Obrázek 2 Paret v diagram zobrazující významnost zkoumaných parametr  vrstev 

 
K optimálnímu nastavení souboru experimentálních faktor  byl využit plán 

responsní plochy (3D graf znázor ující odezvovou plochu). Obrázek 3 prezentuje 
3D graf znázor ující odezvovou plochu pro extrak ní as a teplotu. Analýzou 
responsní plochy bylo vypo teno optimální nastavení studovaných extrak ních 
parametr : extrak ní doba 16,8 min a extrak ní teplota 39,9 °C. 
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Obrázek 3  Prostorový graf responsní plochy centrálního kompozitního designu. 

Optimalizované parametry teplota a doba extrakce. 

 
Platnost výše navržených optimálních parametr  pomocí multivaria ní 

optimalizace byla ov ena experimentáln  za použití sm si všech studovaných 
alergenních látek z d vodu jejich simultánního stanovení v reálných vzorcích. 
Jelikož bylo prokázáno, že významný (P  0,05) vliv na stanovení alergenních látek 
mají pouze doba a teplota extrakce, byly testovány pouze tyto dva parametry. 
Jednorozm rná analýza sm si všech 24 alergenních látek vyhodnotila jako optimální 
30 °C a 20 min. A koliv byla optimální extrak ní doba stanovená experimentáln  
delší než extrak ní doba stanovená multivaria ní analýzou, byla jako kone ná 
zvolena doba 17 minut, p edevším kv li urychlení analýzy. Vyšší odezvy bylo 
dosaženo p i teplot  30 °C. Pro další analýzy byla zvolena teplota 40 °C vycházející 
z výsledk  multivaria ní analýzy. Tato teplota je bližší teplot  lidského t la, což 
hraje d ležitou roli v aplikaci kosmetických p ípravk  na pokožku a také 

i senzorickém hodnocení potravin. 
Je t eba brát v úvahu, že volba optimálních podmínek je ur itým kompromisem, 

protože sledované látky se liší svými vlastnostmi a prakticky není možné v rámci 
jedné analýzy dosáhnout optimálních podmínek pro všechny látky sou asn . 
Výsledné optimální extrak ní podmínky, které byly použity pro další analýzy, jsou 
shrnuty v Tabulce 2. 

 
Tabulka 2 Optimální extrak ní podmínky HS-SPME-GC-FID metody pro stanovení 

alergenních látek 

Typ SPME 
vlákna 

Doba 
dosažení 

rovnováhy 
[min] 

Doba 
extrakce 

[min] 

Teplota 
extrakce [°C] 

Doba 
desorpce 

[min] 

CAR™/PDMS 15 17 40 10 
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5.3 VALIDACE METODY HS-SPME-GC-FID 
Validace metody HS-SPME-GC-FID byla provedena prost ednictvím vyšet ování 

linearity, mezí detekce, mezí stanovitelnosti, opakovatelnosti, reprodukovatelnosti 
a výt žnosti. Hodnoty validovaných parametr  jsou shrnuty v Tabulce 3. 

Linearita byla testována na základ  sestrojení kalibra ních p ímek závislosti 
plochy pík  na koncentraci dané standardní látky. Všechny kalibra ní k ivky byly 
lineární v testovaných koncentracích a poskytly významné výsledky. Koeficienty 
determinace (R2) pro kalibra ní p ímky jsou prezentovány v Tabulce 3. 
Opakovatelnost byla stanovena ze série 5 nezávislých m ení b hem jednoho dne 
pomocí optimalizované metody HS-SPME-GC-FID. Reprodukovatelnost byla 
ov ována b hem p ti r zných dní pomocí identické optimalizované metody. 
Koncentrace alergenních látek testované v rámci t chto valida ních parametr  se 
pohybovaly v centru lineárního rozsahu. Jak opakovatelnost, tak reprodukovatelnost 
byly vyjád eny jako relativní sm rodatné odchylky a jejich výsledné hodnoty se 
pohybovaly okolo 5 %.  

Za ú elem ov ení použitelnosti HS-SPME-GC-FID metody na reálné vzorky 
byla testována výt žnost extrakce. Výt žnost výše zmín né metody byla 
vyhodnocena na základ  metody standardního p ídavku. Volba vzork  záležela 
na etnosti sledovaných alergenních vonných látek v kosmetickém p ípravku, nebo  
žádný kosmetický p ípravek neobsahoval sou asn  všechny studované analyty. 
Vybrané vzorky kosmetických p ípravk  byly následn  spikovány vybranými 
alergenními standardy v závislosti na výskytu t chto látek v p ípravku, a to 
v rozsahu koncentrací od 20 do 150 ug.ml-1. Výsledné hodnoty výt žnosti vyjád ené 
v procentech byly nad 80 %.  
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Tabulka 3 Validované parametry metody HS-SPME-GC-FID 

Alergenní vonná 
látka 

Lineární 
koncentra ní 

rozsah  
[µg.ml-1] 

R2 LOD 
[µg.ml-1] 

LOQ 
[µg.ml-1] 

Opakovatelnost 
RSD [%] 

Reprodukovatelnost 
RSD [%] 

Amylcinnamal 2,4 - 970 0,9997 0,71 2,41 0,5 7,2 
Amylcinnamylalkohol 2,5 - 1000 0,9996 0,82 2,54 1,4 6,3 
Anisalkohol 0,42 - 1113 0,9991 0,13 0,42 2,8 5,3 
Benzylalkohol 0,05 - 1040 0,9994 0,015 0,05 3,5 6,6 
Benzylbenzoát 1,09 - 896 0,9996 0,30 1,09 5,3 7,6 
Benzylcinnamát 4,95 - 949 0,9963 1,53 4,95 5,8 7,1 
Benzylsalicylát 1,16 - 1180 0,9998 0,41 1,16 1,1 4,3 
Cinnamal 0,13 - 1153 0,9991 0,04 0,13 1,2 4,1 
Cinnamylalkohol 0,46 - 1000 0,9992 0,14 0,46 2,6 6,4 
Citral 1 0,89 - 1340 0,9987 0,27 0,89 1,7 6,1 
Citral 2 0,89 - 1340 0,9979 0,27 0,89 1,2 6,7 
Citronellol 0,89 - 1659 0,9992 0,26 0,89 1,5 6,5 
Eugenol 0,64 - 1166 0,9996 0,19 0,64 2,1 6,6 
Farnesol 1 0,87 - 1331 0,9994 0,26 0,87 1,8 5,7 
Farnesol 2 0,87 - 1331 0,9993 0,26 0,87 1,3 5,1 
Farnesol 3 0,87 - 1331 0,9992 0,26 0,87 2,6 4,3 
Geraniol 0,22 - 1334 0,9998 0,07 0,22 2,1 6,9 
Hexylcinnamal 0,21 - 1048 0,9996 0,06 0,21 1,7 6,1 
Hydroxycitronellal 0,22 - 1104 0,9989 0,07 0,22 1,4 5,3 
Isoeugenol 1 0,67 - 1080 0,9998 0,22 0,67 0,9 3,9 
Isoeugenol 2 0,67 - 1080 0,9998 0,22 0,67 1,3 4,5 

-Isomethyl ionon 0,58 - 1116 0,9993 0,17 0,58 2,6 4,7 
Kumarin 0,95 - 1000 0,9993 0,28 0,95 5,8 7,4 
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Tabulka 3 Validované parametry metody HS-SPME-GC-FID - pokra ování 
Lilial 0,21 - 930 0,9998 0,06 0,21 1,4 4,4 
Limonen 0,42 - 1680 0,9996 0,13 0,42 0,9 5,7 
Linalool 0,85 - 1275 0,9997 0,25 0,85 1,8 5,3 
Lyral 1 1 - 1000 0,9998 0,28 0,97 3,4 5,2 
Lyral 2 1 - 1000 0,9999 0,23 0,96 3,1 5,2 
Methyl 2-oktynoát 0,023 - 1201 0,9998 0,007 0,023 4,4 4,6 

 
R2 - koeficient determinace; LOD - limit detekce; LOQ - limit kvantifikace; RSD - relativní sm rodatná odchylka 
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5.4 MONITORING VONNÝCH ALERGEN  V REÁLNÝCH VZORCÍCH 
Optimalizovaná a validovaná metoda HS-SPME-GC-FID byla aplikována 

na analýzu reálných vzork  zahrnující 34 kosmetických p ípravk  typu leave-on 
a rinse-off, 42 vzork  potravin ( aje, výluhy aj , alkoholické a nealkoholické 
nápoje, bonbóny), 3 vzorky avivážních prost edk  a 3 vzorky d tských hra ek. 

 
Sledované analyty byly ve vzorcích identifikovány na základ  reten ních as  

standard  (viz Tabulka 1) a kvantifikovány metodou p ímého srovnání s vn jším 
standardem. Každý vzorek byl analyzován t ikrát (n=3). 

Vzorky kosmetických p ípravk  obsahovaly širokou škálu výrobk  ur enou 
k ústní hygien , k ošet ení d tské pokožky, k pé i o ple  nebo t lo. Na obalech 

chto produkt  byl uveden jak termín „Parfum“/Fragrance“, tak také zde byly 
jmenovit  uvedeny jednotlivé obsažené alergenní látky p esahující legislativní limit. 
Tabulka 4 reprezentuje výrobek leave-on, který není v souladu s kosmetickou 
direktivou, byly identifikovány 3 alergeny p esahující koncentraci 10 mg.kg-1 
a nebyly uvedeny v seznamu ingrediencí. 

U vzork  potravin byly vybrány takové výrobky, u kterých lze p edpokládat, že 
byly aromatizovány. Na jejich obale byl v tšinou uveden pouze termín „aroma“. 
Tabulka 5 prezentuje zástupce želatinových bonbón . Na obale t chto produkt  
byly krom  termín  „aroma“ také mnohdy uvedeny koncentráty (ovocné, rostlinné) 
a extrakty, které také do jisté míry p ispívají danému flavouru, i když plní funkci 
barviv. Alergenní vonné látky se ve v tšin  p ípad  vyskytují v rostlinách. 

ítomnost ovocných koncentrát  a extrakt  v želatinových bonbónech proto 
nevylu uje p ítomnost vonných alergen  v t chto produktech. Další sledovanou 
skupinou potravin byly žvýkací gumy. Vzorky r zných ovocných žvýka ek G1-G5 

ly na svém obalu v tšinou uveden jen termín „aroma“, což pravd podobn  
vypovídá o syntetických aromatech. Výsledky vzorku G1 jsou shrnuty v Tabulce 6.  

Vzorky N1-N6 reprezentovaly r zné ovocné alkoholické nápoje zahrnující 
ovocné kvašené sladové nápoje a ovocné likéry, vzorky N7-N11 p edstavovaly 
nealkoholické nápoje pro d ti zahrnující ovocné party drinky a r zn  ochucené 
ovocné nápoje. Jelikož se jedná o ovocné nápoje, byly ve všech vzorcích nalezeny 
limonen, linalool a amylcinnamylalkohol. Vysoká koncentrace limonenu byla podle 

ekávání nalezena ve vzorku N10, z d vodu p ítomnosti pomeran ové š ávy. 
Výsledky vybraného nápoje N10 jsou shrnuty v Tabulce 7.  

 
Výsledky vybraných vzork  jsou uvedeny ve tvaru pr r  sm rodatná 

odchylka (n = 3).  
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Tabulka 4 Vonné alergeny identifikované ve vzorku ple ové vody K1 
Olivová ple ová voda K1 

Vonné alergeny uvedené 
na obalu 

Identifikované vonné 
alergeny c [µg.ml-1] 

Benzylalkohol Benzylalkohol 175,8  1,3 
Butylphenyl 
Methylpropional 

Butylphenyl 
Methylpropional 152  14 

Linalool Linalool 170,8  1,2 
Citronellol Citronellol 44,4  1,5 
Limonen Limonen 84  6 
Benzylsalicylát Benzylsalicylát 31,8  1,5 
Eugenol Eugenol 277  33 
Parfum Amylcinnamal 29,8  2,5 
 Cinnamylalkohol 9,102  0,014 
 Benzylbenzoát 16  3 
 Geraniol 6,4  0,5 
 -Isomethyl ionon 67,4  1,7 
 Hexylcinnamal 5,58  0,09 
 Kumarin 9,6  0,6 

 
Tabulka 5 Vonné alergeny identifikované ve vzorku želatinových bonbón  B7 

Želatinové bonbóny B7 

Údaje uvedené na etiket  Identifikované vonné 
alergeny c [µg.g-1] 

Limonen 80  15 
Amylcinnamylalkohol 152  20 
Linalool 24,9  0,6 
Citral 1 
Citral 2 

30,4  2,4 
82  14 

Citronellol 1,150  0,007 
Geraniol 52  8 
Benzylalkohol 3,8  0,6 
Cinnamal 1,39  0,24 
Eugenol 1,9  0,3 
Anisalkohol 0,71  0,07 

Aroma (citrónové, 
pomeran ové, jable né, 
jahodové) 

Benzylbenzoát 5,7  0,6 
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Tabulka 6 Vonné alergeny identifikované ve vzorku žvýkací gumy G1 
Žvýkací guma G1 

Údaje uvedené na etiket  Identifikované vonné 
alergeny c [µg.g-1] 

Limonen 164  7 
Amylcinnamylalkohol 2867  80 * 
Linalool 68,56  1,16 
Citral 1 
Citral 2 

7,63  0,28 
580,5  0,9 

Geraniol 13,9  1,9 
-Isomethyl ionon 19,9  0,8 

Benzylalkohol 2,67  0,03 
Cinnamal 483  4 
Eugenol 4,3  0,4 

Aroma, ovocné š ávy 3% 
(kiwi, ostružina, jahoda) 

Amylcinnamal 10,3  1,4 
* mimo stanovený lineární rozsah 
 

Tabulka 7 Vonné alergeny identifikované ve vzorku nápoje N10 
Nápoj N10 

Údaje uvedené na etiket  Identifikované vonné 
alergeny c [µg.ml-1] 

Limonen 5475  36 * 
Amylcinnamylalkohol 57  3 
Linalool 9,2  0,6 
Methyl 2-oktynoát 9,5  0,7 
Citral 1 
Citral 2 

26,5  1,8 
26,5  0,4 

Citronellol 1,7  0,3 
-Isomethyl ionon 19,4  3,4 

Benzylalkohol 2,74  0,16 
Cinnamal 1,7  0,6 
Eugenol 16  5 
Amylcinnamal 3,4  0,4 
Anisalkohol 0,54  0,06 
Cinnamylalkohol 0,9  0,3 
Hexylcinnamal 3,60  0,24 

Pomeran ová š áva (1,7% 
z pomeran ového 
koncentrátu), aroma 

Benzylbenzoát 7,7  0,8 
* mimo stanovený lineární rozsah 
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5.5 SENZORICKÉ HODNOCENÍ REÁLNÝCH VZORK  
Senzorické hodnocení bylo aplikováno na totožné vzorky, které byly podrobeny 

instrumentální analýze pro stanovení alergenních vonných látek. P edm tem 
hodnocení byly kosmetické prost edky (p ípravky ur ené k pé i o ple , k pé i o t lo, 
k ústní hygien , d tská kosmetika) a potraviny (sypané ajové sm si, ajové sm si 
porcované, želatinové bonbóny, žvýkací gumy, alkoholické a nealkoholické nápoje). 
Pro senzorické hodnocení výše zmín ných vzork  byl použit profilový test 
a hodnocení podle sedmibodové kategorové ordinální stupnice. Hodnotitelé 
hodnotili p íjemnost, intenzitu a charakteristiku chuti a v  vzork .  

V první ásti dotazníku byla hodnocena intenzita a p íjemnost celkové v , 
v p ípad  potravin a zubních past také chuti na základ  sedmibodových intenzitních 
(1 neznatelná  7 velmi silná) a/nebo hédonických stupnic (1 neoby ejn  p íjemná 

 7 nep íjemná). 
Pomocí profilového testu byla hodnocena intenzita vybraných deskriptor  chuti 

a v , na záv r bylo hodnoceno i tzv. asové doznívání chuti a v  vzork  
(intenzita daného vjemu v ur itých asových intervalech). Vedle konkrétních 
deskriptor  (ovocná, kyselá, sladká, apod.), byly do dotazníku zahrnuty i t i obecné 
deskriptory: 

 charakteristická - hodnotitelé se m li pokusit popsat v ni a/nebo chu , 
která jim p ipadá pro daný vzorek typická, charakteristická, nejsiln ji 
vnímaná 

 jiná p íjemná - jakákoliv jiná vnímaná v  a /nebo chu , v dostate né 
intenzit , kterou lze popsat jako p íjemnou 

 jiná nep íjemná - v  a /nebo chu  pro vzorek netypická, nep íjemná, 
v dostate né intenzit  (off-flavour) 

Senzorická hodnocení byla provedena za ú elem charakterizace a kvantifikace 
senzorických atribut  spojených s flavourem, aby se vytvo ila komplexn jší 

edstava  o tom, co je prezentováno jako „typický“ nebo „charakteristický“ flavour 
daného typu výrobku. Z výsledk  lze usuzovat, zda je intenzita flavouru dostate  
silná, aby jej hodnotitelé vnímali a zda je natolik charakteristický, že je v tšina 
hodnotitel  schopna jej rozpoznat a popsat. 

 
Kapitola 5.5.1 prezentuje hodnocení instantních a sá kových ajových sm sí.   
 
5.5.1 Instantní a sá kové ajové sm si 
Celkem bylo hodnoceno 6 vzork ajových sm sí (P1-P6). Cílem senzorického 

hodnocení instantních ajových sm sí a porcovaných sm sí v sá cích bylo 
vyhodnotit intenzitu a p íjemnost v  a chuti, stanovit jejich senzorické profily 
pomocí vybraných deskriptor  a také sledovat asové doznívání chuti. 

 



 22 

Výsledky hodnocení podle stupnice 
Podle sedmibodové hédonické stupnice byly vzorky instantních a porcovaných 

ajových sm sí hodnoceny z hlediska intenzity a p íjemnosti celkové v  a chuti. 
Výsledky jsou zobrazeny na Obrázku 4. 
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Obrázek 4 Srovnání intenzity a p íjemnosti v  a chuti vzork  instantních a 

porcovaných aj . Použitá stupnice pro intenzitu v  a chuti: 1 neznatelná 
 7 velmi silná. Použitá stupnice pro p íjemnost v  a chuti: 1 vynikající 

 7 nep ijatelná. Výsledky jsou prezentovány jako medián (po et 
hodnotitel  n=15). 

Mezi vzorky nebyly nalezeny statisticky významné (P  0,05) rozdíly v intenzit  
ani p íjemnosti chuti i v . Nicmén  z grafického vyjád ení na Obrázku 4 je 
patrné, že malé rozdíly mezi vzorky existují. Siln jší intenzita v  a chuti 
dominovala u vzork  P2, P5 a P6. Z hlediska celkové p íjemnosti v  a chuti byly 
nejlépe hodnoceny vzorky P2 a P5 a to jako velmi dobré. Jedná se o vzorky 
instantních aj , které mají na své etiket  uvedeno p írodní aroma a jsou p vodem 
ze Švýcarska 

 
Výsledky profilového testu 
Podobn  jako u ostatních vzork  byla i u instantních a porcovaných aj  

hodnocena intenzita vybraných deskriptor  pomocí profilového testu. Jak pro chu , 
tak v ni bylo vybráno šest deskriptor  (charakteristická, ovocná, sladká, kyselá, jiná 

íjemná a jiná nep íjemná). Tyto deskriptory byly hodnoceny pomocí intenzitní 
stupnice 1 neznatelná  7 velmi silná. Hv zdicové grafy na Obrázku  5  a  6 
prezentují výsledky senzorických profil  šesti druh aj  (instantní a sá kové 
ovocné aje). Z grafického vyjád ení v  je patrné, že znázorn né atributy dosahují 
spíše slabší intenzity a mezi vzorky nejsou významné (P  0,05) rozdíly 
(Obrázek 5). 
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Obrázek 5 Profilový test znázor ující zastoupení vybraných deskriptor  v ní pro 

vzorky porcovaných a instantních aj  P1-P6. Výsledky jsou prezentovány 
jako medián (po et hodnotitel  n=15). 

 
Významné (P  0,05) diference mezi vzorky byly zaznamenány v hodnocení 

chuti, kde jsou op t graficky zpracovány pouze deskriptory ovocná, sladká a kyselá 
chu . Intenzita ostatních deskriptor  byla hodnocena jako velmi slabá až neznatelná. 
Jak je vid t z uvedeného grafu (Obrázek 6), instantní aje P2, P5, P6  jsou sladší než 
aje sá kové, které jsou naopak více kyselé. Ovocná chu  byla hodnocena podobn . 
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Obrázek 6 Profilový test znázor ující zastoupení vybraných deskriptor  chutí pro 

vzorky porcovaných a instantních aj  P1-P6. Výsledky jsou prezentovány 
jako medián (po et hodnotitel  n=15). 
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6  ZÁV R 
Vonné látky mají velmi široké použití jak v kosmetickém pr myslu, tak 

v pr myslu potraviná ském. V sou asné dob  se v dostupném sortimentu produkt  
vyskytuje široká škála výrobk , které jsou parfémovány (kosmetické p ípravky, 

které d tské hra ky) nebo aromatizován (nápoje, cukrovinky). Stovky až tisíce 
vonných látek jsou pr myslov  využívány, avšak krom  p íjemných senzorických 
vlastností mohou n které z nich vyvolat nežádoucí reakce zvlášt  u citlivých 
jedinc . Negativní reakce na vonné substance mohou mít r znou podobu, zahrnující 
kožní vyrážky, ekzémy, pálení o í, nevolnost, bolesti hlavy, kašel, neobvyklou chu  
v ústech, dýchací obtíže. Z tisíc  r zných vonných složek, které se používají, je 
známo nejmén  100 jako kontaktní alergen a po et osob citlivých na tyto látky 
v posledních letech výrazn  stoupá. Z d vodu možných nežádoucích ú ink  
vonných látek bylo ur eno 26 nejvýznamn jších potenciálních vonných alergen  
a podle EU na ízení o kosmetických p ípravcích (ES/1223/2009) byl jejich obsah 
limitován. P ítomnost vybraných vonných alergenních látek musí být ozna ena 
v seznamu ingrediencí na obalu produktu, pokud jejich koncentrace p esáhne 
stanovenou mez 10 mg.kg-1 v leave-on a 100 mg.kg-1 v rinse-off produktech. 
Zatímco koncentrace alergenních vonných látek v kosmetických p ípravcích, 
detergentech a hra kách jsou legislativn  ošet eny, legislativní omezení pro tyto 
látky p idávané do potravin ve form  aditiv neexistuje. P ítomnost vonných látek je 
na obale produktu ozna ena pouze názvem „aroma“, pop . názvem použitého 
rostlinného materiálu, koncentrát  nebo extrakt .  

Vzhledem k tomu, že chu  a v  jsou pro spot ebitele klí ovými faktory 
i výb ru produktu, je d ležité vyvinout metodu k detekci a stanovení alergenních 

vonných látek jak v kosmetických p ípravcích, tak v potravinách.  
 
Hlavním cílem p edložené diserta ní práce bylo vyvinout analytickou metodu 

vhodnou pro stanovení 24 legislativn  omezených alergenních vonných látek 
v potravinách a p edm tech b žného užívání (v kosmetických p ípravcích 
a hra kách). Vybraná metoda byla optimalizována, validována a nakonec aplikována 
na široké spektrum reálných vzork . Stanovené koncentrace byly v p ípad  
kosmetických vzork  a hra ek porovnány s legislativou a údaji na etiket , v p ípad  
potravin byla stanovená množství vztažena na legislativn  ur enou koncentra ní 
mez leave-on produkt  (10 mg.kg-1). 

Byla publikována ada studií, které aplikují r zné extrak ní metody ve spojení 
s vhodnou instrumentální technikou ke stanovení aromatických t kavých látek. 
Na základ  literární rešerše v kap. 2.9 a 2.10 byla k izolaci alergenních vonných 
látek vybrána metoda mikroextrakce tuhou fází, která umož uje extrakci t chto látek 
z headspace prostoru nad pevným nebo kapalných vzorkem, nevyžaduje organická 
rozpoušt dla a je nenáro ná na objem vzorku. Extrahované analyty byly stanoveny 
metodou plynové chromatografie s FID detekcí, která je nej ast ji využívanou 
technikou pro stanovení t kavých látek. Výb r chromatografické techniky také 
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závisel na rozší ené dostupnosti této metody v mnoha laborato ích pro rutinní 
analýzy a její efektivní použití na t kavé látky. 

Vývoj metody nejprve spo íval v identifikaci reten ních as  jednotlivých 
alergenních vonných látek pomocí vn jších standard . Všechny studované látky 
byly úsp šn  identifikovány, n které sledované látky byly sm sí cis/trans izomer  
(isoeugenol, citral, farnesol, lyral).  

Jelikož byly analyty extrahovány v headspace prostoru, jedním z d ležitých 
faktor  v headspace analýze je výb r SPME vlákna s vhodnou adsorp ní vrstvou ke 
stanovovaným látkám. Byla srovnána extrak ní ú innost p ti komer  dostupných 
SPME vláken: PA 85 µm; PDMS 100 µm; PDMS/DVB 65 µm, CAR™/PDMS 85 
µm; DVB/CAR/PDMS 50/30 µm. Bylo vybráno vlákno CAR/PDMS, které 
vykázalo nejvyšší extrak ní ú innost pro všechny studované alergenní vonné látky.  

Pro dosažení spolehlivých výsledk  byly optimalizovány následující parametry: 
doba dosažení rovnováhy, doba extrakce, teplota extrakce a doba desorpce. 
Optimalizace byla vyšet ována univaria ní a multivaria ní analýzou dat. Pomocí 
jednorozm rné analýzy byl zjišt n rozsah variability (maximální a minimální 
hodnoty) extrak ních parametr , které byly následn  využity v multivaria ní 
optimalizaci metody. Na základ  statistického vyhodnocení (regresní analýza 
a analýza rozptylu) bylo zjišt no, že extrak ní doba a teplota jsou významnými 
faktory pro HS-SPME extrakci alergenních vonných látek a analýzou responsní 
plochy byly vypo teny jejich optimální hodnoty (16,8 min a 39,9 °C), které byly 
následn  ov eny experimentáln . Na základ  experimentálního a statistického 
stanovení optimálních hodnot extrak ních parametr  byly jako kone né extrak ní 
podmínky zvoleny: doba dosažení rovnováhy 15 min, doba extrakce 17 min, teplota 
extrakce 40 °C, doba desorpce 10 min.  

Optimalizovaná metoda byla validována stanovením linearity, opakovatelnosti, 
reprodukovatelnosti, mezí detekce, mezí stanovitelnosti a výt žnosti.  

Linearita byla testována v širokém rozsahu koncentrací a dosáhla vyhovující 
hodnoty koeficient  determinace pro všechny studované látky. Metoda byla lineární 
v celém požadovaném rozsahu koncentrací, koeficienty determinace se pohybovaly 
v rozmezí 0,9963-0,9998. Opakovatelnost a reprodukovatelnost byly stanoveny jako 
dobré, relativní sm rodatné odchylky se pohybovaly pod 10 %. Meze detekce se 
pohybovaly v rozmezí 0,007-2,7 µg.ml-1 a meze kvantifikace v rozmezí 0,023-
8,9 µg.ml-1. Vzhledem k nedostatku referen ních materiál  alergenních látek byla 
použitelnost metody na reálné vzorky ov ena pomocí výt žnosti na základ  
standardního p ídavku. Výsledné hodnoty výt žnosti dosahovaly nad 80 % 
pro všechny sledované látky a prokázaly spolehlivost optimalizovaného postupu. 

Optimalizovaná a validovaná metoda byla aplikována na analýzu náhodn  
vybraných reálných vzork  zahrnující kosmetické p ípravky, avivážní p ípravky, 
sypané aromatizované aje, porcované a instantní aje, žvýkací gumy, želatinové 
bonbóny, ovocné alkoholické a nealkoholické nápoje.  

ítomnost alergenních vonných látek byla potvrzena ve všech analyzovaných 
vzorcích, ímž se prokázala všudep ítomnost cílových látek. Zastoupení 
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i koncentrace analyt  v jednotlivých vzorcích bylo velmi individuální, nicmén  
vonné alergeny limonen a linalool se objevily ve více než 90 % vzork .  

Bylo analyzováno 34 kosmetických p ípravk  typu leave-on a rinse-off, z toho 
78 % kosmetických p ípravk  obsahovalo nejmén  jeden alergen, který p ekro il 
legislativn  stanovenou koncentra ní hranici a nebyl uveden mezi ingrediencemi 
na etiket  výrobku. Pr rný po et alergenních vonných látek byl 12 na jeden 
kosmetický produkt. 

Velké množství alergenních vonných látek bylo nalezeno v sypaných ajových 
sm sích, kde pr rný po et nalezených alergenních látek inil 17 z 24 legislativn  
omezených. Koncentrace vonných alergen  v suché ajové sm si byly vyšší než 
koncentrace t chto látek ve výluhu, který spot ebitel konzumuje. Koncentrace látek 
byly velmi rozdílné, pohybovaly se od jednotek až ke stovkám µg.ml-1, v n kterých 

ípadech i k tisíc m µg.ml-1. Nižší zastoupení alergenních vonných látek m ly 
porcované aje, kde bylo nalezeno v pr ru 9 z 24 alergenních vonných látek. 
Koncentrace sledovaných látek ve výluhu byly v porovnání se sypanými ajovými 
sm smi nižší a pohybovaly se v desítkách µg.ml-1. V p ípad  želatinových bonbón  
a žvýkacích gum bylo zastoupení vonných látek podobné, v každém vzorku bylo 
nalezeno v pr ru 10 vonných alergen  s koncentracemi pohybujícími se 
v jednotkách až desítkách µg.g-1. V p ípad  alkoholických a nealkoholických nápoj  
bylo nalezeno v pr ru 14 vonných alergen  na výrobek, jejich koncentrace se 
pohybovaly v jednotkách až desítkách µg.ml-1, výjime  ve stovkách až tisících. 
Z d vodu absence legislativního omezení t chto látek v potravinách byly stanovené 
koncentrace alergenních vonných látek ve všech vzorcích potravin porovnávány 
s legislativn  ur enou koncentrací v kosmetických produktech typu leave-on, 
10 mg.kg-1. V každém vzorku potravin byly nalezeny v pr ru 3 alergenní vonné 
látky, které p esáhly koncentraci 10 mg.kg-1.  

Alergenní vonné látky jsou také p idávány do d tských hra ek, aby zvýšily jejich 
atraktivnost nebo také z d vodu p ekrytí nep íjemných pach  ostatních materiál . 
Metoda HS-SPME-GC-FID byla také aplikována na parfémované d tské hra ky 
ur ené pro d ti od 3, 5 a 6 let. Vonné alergeny v nich stanovené byly v souladu 
s vyhláškou . 86/2011 Sb., nep ekro ily koncentraci 100 mg.kg-1, a proto nemusely 
být uvedeny na obalu výrobku. 

Všechny analyzované vzorky metodou HS-SPME-GC-FID byly také podrobeny 
senzorickému hodnocení flavouru. Pro hodnocení vzork  byl použit profilový test 
pro vybrané deskriptory a sedmibodová kategorová ordinální stupnice, podle které 
byla hodnocena intenzita a p íjemnost celkové v  a chuti. Sledované alergenní 
látky mají do jisté míry ur itou spojitost se senzorickými vlastnostmi výrobk , 
protože  n které v  a chuti byly hodnotiteli správn  rozpoznány. Na druhou stranu 
musí být bráno v úvahu, že flavour nevytvá í obvykle pouze jedna látka, ale tém  
vždy jde o sm s aromatických látek.  

 
Výsledky této práce prokázaly, že alergenní vonné látky byly p ítomny ve všech 

analyzovaných produktech, v n kterých p ípadech jejich koncentrace p esahují 
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stanovenou koncentra ní mez, kterou udává p íslušná legislativa. Potvrzené 
a podez elé negativní ú inky t chto látek na zdraví mohou v budoucnu vést 
ke snížení t chto limit  a dokonce ke stanovení maximální povolené koncentrace 
pro mnohé z t chto látek. Pozitivním krokem je, že se již používá termín „fragrance 
free“ na obalech  n kterých kosmetických produkt .  

Spot eba aromatických látek v potravinách stále roste, ale jejich použití asto 
znamená, že skute ná p írodní surovina (nap . ovoce) nebyla použita. Ozna ení 
„p írodní aroma“ by se m lo používat pouze tehdy, pokud jsou skute  použity 

írodní suroviny. V dnešní dob  se používají stovky t chto látek a v jediném 
výrobku jich m že být použito n kolik najednou. Také u potravin by bylo vhodné 
obsah alergenních vonných látek legislativn  omezit pop . na n  upozornit, protože 
aromatické látky v potravinách pat í do skupiny potraviná ských p ísad, které jsou 
nezbytnou sou ástí prakticky všech potravin, a  už erstv  p ipravených nebo 
zpracovaných. Výrobci však využívají svého práva neuvád t složení t chto sm sí 
a použité aromatické látky tají.  

 
Na základ  této práce lze u init záv r, že extrak ní metoda HS-SPME, využitá 

k izolaci alergenních vonných látek, prokázala své výhody a ve spojení s plynovou 
chromatografií s FID detekcí je komplexní efektivní technikou pro simultánní 
stanovení sledovaných látek a m že být aplikována i na jiné matrice, než byly 
studovány.   

 
Tato práce je prvním krokem, který otevírá perspektivu dalších studií 

o alergenních vonných látkách nejen v kosmetických p ípravcích, ale také 
v potravinách. První výsledky této práce již byly publikovány v asopise Acta 
Chromatographica. Cílem další studie by mohl být monitoring 24 alergenních látek 
v kosmetických výrobcích fragrance-free, v dekorativní kosmetice, 
v nealkoholických nápojích s údajem „aroma“, v energetických nápojích aj. 
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ABSTRACT 
Fragrances are added to food, cosmetics and other products primarily for 

enhancement of their sensory quality (taste and/or aroma). However, the usage of 
these compounds is associated with the wide range of various adverse biological 
effects. Some fragrances widely used in cosmetics are proved to cause e.g. skin 
sensitization, rashes, dermatitis, headache, cough etc. To protect the health of 
consumers, European union approved the cosmetic directive (ES/1223/2009) that 
requires the labeling of 26 allergen fragrances on the final product label if 
concentration exceeds the given level (0,01 % for rinse-off and 0,001 % for leave-on 
product). However, some producers hide the presence of allergens in the final 
product  under  the  general  term  „aroma“.  For  this  reason  it  is  very  important  to  
monitor the content of these substances in cosmetic products. Fragrances are found 
not  only  in  cosmetics,  but  the  various  types  of  food  are  also  aromatized  by  them.  
Unlike cosmetics, the food producers are not obliged to label the presence of 
fragrance allergens on the packaging. Therefore, the monitoring of these fragrances 
is highly desirable because of the potential health risks they pose. 

The aim of this study was to develop a method for simultaneous determination of 
regulated fragrance allergens in food and everyday use products. The method based 
on extraction of analytes by solid phase microextraction coupled to gas 
chromatography with FID detection (HS-SPME-GC-FID) was chosen on the basis 
of the literature review. The fiber CAR/PDMS provided the highest extraction 
efficiency among the SPME fibers tested. Univariate and multivariate data analysis 
were used to optimize the main parameters affecting microextraction process. The 
final method validation was performed in terms of linearity, repeatability, 
reproducibility, recovery, limits of detection and quantification. 

 The optimized and validated method was applied to a wide range of products 
including cosmetics, aromatized food and fragranced toys. These products were also 
subjected to sensory evaluation especially in terms of taste and/or aroma (i.e. 
flavour), which may be associated with the content of the monitored fragrances. 
The profile test (EN ISO 13299) and seven-point category ordinal scale (ISO 4121) 
were used for sensory evaluation. 


